
Na 10 fietsdagen bereiken de 84-jarige Nest, Jan en 
Boudewijn met veel voldoening Lourdes 
Lourdes, 14 september 2021 - Tien dagen geleden vertrok de 84-jarige Nest De Vries uit 
Grobbendonk, samen met zijn jongere schoonbroer Jan Adriaenssen (67) uit Vorselaar en 
vriend Boudewijn Geentjens (48) uit Wechelderzande met de fiets van Garage Special in 
Wechelderzande naar Lourdes. Een rit van ruim 1240 km om in Lourdes een kaars te 
branden voor iedereen die ze kennen en gekend hebben, alsook voor families met een ziek 
kind van het goede doel Beyond the Moon. De aankomst was overweldigend en emotioneel, 
want de rit verliep niet vlekkeloos. 

Zaterdag 4 september vertrokken de drie heren 
uitgedost in fietstenue richting Lourdes, met een 
kleine omweg via Nérac, waar de zoon van Jan 
hen nog drie dagen vervoegde. 

Pech onderweg 
De fietstocht verliep echter niet van een leien 
dakje. Van o.a. onweders onderweg tot een 
gebroken trapas op de tweede dag, een kapotte 
ketting bij vertrek op de derde dag, tot een 
zoektocht naar een fietsmaker die ze pas 
vonden na ruim 6 km stappen.


Goede verstandhouding 
Dat pech tot stress en frustratie kan leiden is 
een vast gegeven. Maar, dat was niet het geval 
bij deze olijke bende die zowel onderweg als 
tijdens het avondeten veel plezier heeft beleefd. 
“Zo’n sportieve uitdaging valt of staat met een 
goede verstandhouding,” licht Jan toe. “Zelf heb 
ik toch wat kilootjes mee te dragen in vergelijking 
met de getrainde Nest en de gedreven 
Boudewijn. Ik was blij dat Boudewijn op kop 
reed en ik in zijn wiel mocht rijden, gevolgd door 
mijn oudere schoonbroer. Zij hebben mij vooruit 
gedreven. Vooral de steile stukken waren voor 
mij enorm zwaar, maar met de aanmoedigingen 
van de begeleiders en ieders steun kon ik 
doorzetten. Zonder hen had ik Lourdes 
misschien niet gehaald.” De drie mannen zijn 
ook hun drie fantastische begeleiders, nl. Lisette 
de 83-jarige moeder van Boudewijn, samen met 
zoon Pino en diens echtgenote Katrien, enorm 
dankbaar die op vele momenten quasi stapvoets 
met een volgwagen de fietsers achtervolgden, 
aanmoedigden en bevoorraadden. 

Niet vanzelfsprekend 
Voor Boudewijn was het al de vierde fietstocht 
naar Lourdes. Hij was dus niet aan zijn proefstuk 
toe. Desondanks weinig training, vanwege een 
druk beroep, blikt ook hij met veel voldoening 
terug op deze alweer unieke ervaring. “Ik ben 
vooral gelukkig en blij dat we op elkaar konden 
rekenen en zonder al te veel problemen en 
ongemakken de eindmeet hebben gehaald. 

Want, op stap zijn met o.a. twee 80-plussers, 
waaronder de 84-jarige fietser Nest, dat is niet 
gebruikelijk of zonder risico tijdens zo’n sportieve 
uitdaging,” zei Boudewijn.


In beweging blijven 
Een gezonde geest in een gezond lichaam. Een 
uitspraak die zonder twijfel van toepassing is op 
de 84-jarige Nest, die bij aankomst in Lourdes 
helemaal geen gevoel van vermoeidheid 
vertoonde. “Ongeacht de leeftijd, je moet er 
vooral voor zorgen dat je gewoon elke dag 
beweegt en lichamelijk bezig blijft,” concludeert 
Nest. “Ik rijd wekelijks een drietal dagen 170 à 
180 km. Deze ritten naar Lourdes waren daarom 
best te doen, ook al hadden we geen enkele 
rustdag. Het was mijn eerste keer met de fiets 
naar Lourdes en het geeft een fantastisch gevoel 
dat we dit gedaan hebben ten voordele van de 
families met een ziek kind van Beyond the Moon. 
De emoties van ontlading, geluk en voldoening  
zijn een positief gevolg. Ik hoop dat de steun en 
aanmoed ig ingen d ie we t i j dens deze 
fietsuitdaging hebben gekregen zich evenzeer zal 
vertalen in de giften die Beyond the Moon mag 
ontvangen.”


Steunactie tot eind september 
Samen hebben ze in Lourdes een kaars gebrand 
opdat Beyond the Moon in 2022 opnieuw 
vakanties kan boeken voor de ruim 100 
familiedossiers die vanwege Covid-19 werden 
uitgesteld. “Om deze vakanties te bekostigen is 
er veel geld nodig en daarom laten we onze 
prestatie nog tot eind september sponsoren met 
een gift voor dit goede doel. Giften zijn welkom 
op rekening BE90 0017 4414 0832 van Beyond 
the Moon. (fiscaal attest vanaf 40 euro). Men kan 
ook een theelichtje kopen bij Garage Special of 
via de fietsers, waarvan de opbrengst tevens 
geschonken wordt aan dit goede doel. 
Aansluitend kan men deelnemen aan een 
wedstrijd en een prijs winnen door de tijd te 
raden dat wij gezamenlijk op het zadel hebben 
gezeten gedurende die tien dagen,” besluit Jan.

Meer informatie: www.beyondthemoon.org 

http://www.beyondthemoon.org

